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(Yüzdeler toplam yaklaŞlk maliyete göredir)
işin Adı : ÇARŞlBAŞl YAVUZKÖY FAT|H lLKoKULU KALoRIFER KAZAN oNARlM lş|
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat sayfa:1

s Bi.im Miktan : 
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No Poz No

1 154-000

2 157-801118

lZGARA YAPlLMASl
201-000'deki dikişli siyah ve bUhar kazan borulanndan yenilenen
borunun dlş çap (1 1/2'-3,2mm) ölçüsüne göre, montajll birim fiyatln
yo7o zamh bedeli ödenecek, boru montaj malzemesi bedeli
ödenmeyecektir
Çeşitli profil demiri Ve sac levhalardan münferit imalat yapllmasl ve
yerine konulmasl (su depolarl Ve benzeri

Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapllmasl
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TRABZON IL MILLI EGITIM MUDURLUGU
TEKNiK şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı: ÇARŞlBAŞl YAVUZKÖY FATİH lLKOKULU KALOR|FER KAZAN ONARIM lŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat sayfa:1
s.
No

1

2

Poz No Pursantaj

154_000 lzGARA YAPlLMAsl k9

201-000'deki dikişli siyah ve buhar kazan borulanndan yenilenen

l(7_Anl/lı borunun dlş çap (1 1/2'-3,2mm) ölçüsüne göre, monlajll birim fiyatln
o/o7o zam|| bedeli ödenecek, boru montaj malzemesi bedeli
ödenmeyecektir.

Teknik Tarifi: Kazan aynasü zedelenmeden arüzall olan duman bo.ularünln yerlerinden sökülmesi için dUman sandlğ|nln yeranden

çlkanlmasl, borulann sökülmesi uygun ölçüde yeni kazan boruıannln yerine takl|masl ve makinato çekilmesi, slzdlrmazİk tec.übesi
için kazan bağlantülarünln geçici ola.ak kapahlmast ve işletrne baslnclnın 1,5 katl hidrolik baslnç testine tabi tutulmaslI he. türlü
malzeme, işçilik Ve zayiat dahil kazanln işler halde teslimi

3 Y.23.167 Çeşjtli profil demiri Ve sac levhaıardan münferit imalat yapllmasl Ve
yerine konulmasl (su depolarl Ve benzeri)

kg

Teknik Tarifi: Her çeşit profil demirierinden, projesine göre tek veya çii taraflt takviyeli sac levhalarla yapllan: su depolan ve
benzeri imalatln yap|lmasl için hef türlü malzeme ve zayiatl, kaynak ve atö|ye masraflan, işyerinde yükleme, yatay ve düşey
taşlma, boşaltma. işçilik, müteahhit genel giderlerive kan dahil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyah:
0LÇü:
imaletın esas aksamı, kilit, sürgü kollan, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartlllr, ataşmana kaydedilerek
ye.ine taklllr. Bütün imalat aynI bedelıe ödenir.
NoT:
,| 

) Ancak demirden başka, metalden tezyinat konmasl, kilit, sü.gü ya da kollardan bazl aksama nikelaj yap|lmasl hatinde işçilik ve
malzeme giderleri ayrıca ödenir.
2) Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kiİit ve benzera malzeme bedeli fiyat
tutanağ! tanzimi suretiyle aynca ödenir.
3) Madeni aksamln (menteşe, ruıman, kilit, ispanyolet vŞ.) takllmasl karşlllğl fiyata dğhildir.
4)Ancak idarele. lüzum göldüğü takdirde poe boyutlarl üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktalan levhaıannln cetveldeki
abl ıklanna nazaran tatl ağlrllğlnl tahkik edebilir. Bu tadl netice§inde; c€tvellere nazaran 0/6 7 ağlrlık fazlasl da ödeme yapit, o/o 7

den fazla ağlrllk dikkate allnmaz. Bu tartl neticesinde bulunan ağırllğln cetveldekinden az olmasl halinde yapl|an imaEtn idarece
kabul edilmesi şartlyla tartl esas a!ınlr.

4 Y.25,oo2lo1 Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapllmasl
Teknik Tarifi: Demiı imalat yüzeylerinin zlmpara ve tel flrça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2,kat (her kat farkh renkte)
antipa§ sürüımesi, bu işlerin yapllmasl için her türlü malzeme ve zayiatl, işçilik, müteahhit gene| giderleri Ve kan dahil 1 m'fiya!:
öLÇü:
a) Mobilyalarda boyanan yüzey ölçülür.
b) Kapl ve bölmelerde;
1) Tela.o kasall olanlalda; slVadan slvaya ikayüzü ölçülür.
2) Kasah (pe.vazsüz) olanlardai kasadan kasaya düşey düzemdeki iki yüzün ölçüşüne kasa alanla.| dahiledilir.
3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dahiledilir.
4) Bütün ölçülerde, giranti, çlk!ntl ve cam boşluklan ölçüye kat|lmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan aı|nlr.

c) cameken ve pencerelerde;
1) camekan ve pervazll pencerelerde; pervaz dlş|na pervazslz pencereletde, slva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey
düzlemdeki alanl ölçülür. Yalnlz bir satlh hesaba allnlr, iki satıh boyanlr. cam boşluğu çlkarllmaz, denizlik, kasa ve kenafları
mevcut ise aynca ölçülerek, alana ilave edilir.
2) Çift pencereleıde aynen ölçülür, iki pence.e araslndaki ahşap kasa ayn ölçülür ve alan iEve edilir. Her ikipencerenin iki yüzü
boyanlr, birer yüzü hesap edilir. cam boşluğu ç|kanlmaz.
d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki 2düşüm alanı ölçülür,Boşluk düşülmez.
e) Kolon, çatl makasl, kiriş, kuranglez ve benzeri demİ imaEfta boyanqn yüzler ölçüLür.
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Teknik Ta.m: Kazanla.a, onanll projesine uygun olarak döküm Egara yapllmaŞ| ve yerine montajl.
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çARşlBAŞlYAVuZKÖY FAT|H iLKoKULU KAtoRİFER oNARıMı İşİ

MEKANlK işı-rR rvınxnı- ı-isrgsi

1- Bir adet 120.000kcal/h kapasiteli kazanın duman borularının |076/3,2mml tümünün

değişimi yapılacak. |L57-80llt8, Poz no'ya göre)

Kısa boru: 1,25m * 30 ad.

Uzun boru: 1,75m * 18ad.

2- Kazan arka duman kanalı, kazan bacası çıkış kesitine uygun kesitte 2mm siyah saçtan

yeniden kaynaklı imalat edilerek yerine montajı yapılacaktır. Üzeri 2 kat gri antipas boya ile

boyanacak ve birleşme noktalarında ısıya dayanıklı s|vı conta kulianılarak sızdırmazlık

sağlanacaktır. Baca-duman kanalı kesişim yerleri onarım sonrası sıvanacaktır. (y.23.167,

v.25.0O2lOt Poz no'ya göre|

3- Kazanda 6 adet 20x5Ocm, ızgara değişimi yapılacaktır. (154-000, Poz no'ya görel

4- Akçaabat Şehit Engin Saraç İlkokulu kalorifer kazanında 5 adet 10x4Ocm ızgara değişimi

yapılacaktır. (154-000, Poz no'ya göre)

Not 1: Kazan Özfen Marka 120.000kcal/h kapasiteli katı yakıtlı yarım silindirik kazan olup

kazan duman boruları aynaya makineto montajlıdır.

Not 2: Yüklenici işin Yer Tesliminden iş bitimine kadar çalışma sahasında gerekli tüm lş

sağlığı ve güvenliği önlemlerinin tümünü almakla yükümlüdür. Bu hususta tespit edilecek

eksikliklerden doğacak neticeler yüklenicinin sorumiuluğunda olup idare herhangi bir

mesuliyet kabul etmeyecek ve gerekli yaptırım veya cezai işlem tesis etme hakkını saklı

tutacaktlr.
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